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Microsoft και CISCO ενσωµατώνουν   

Windows Server 2008 και Cisco WAAS σε µία πλατφόρµα 

και ενισχύουν τις δυνατότητες διασύνδεσης των υποκαταστηµάτων 
 

Οι πελάτες θα αποκτήσουν υψηλότερη απόδοση µέσω της ενσωµάτωσης υπηρεσιών 

Windows και του βελτιωµένου WAN σε κοινή πλατφόρµα 

 

Μαρούσι, 19 Μαϊου 2008. Η Microsoft Corp. και η Cisco
®

 ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους 

να συνεργαστούν για να προσφέρουν τον Windows Server 2008 µε ειδικές ρυθµίσεις για 

Cisco WAN, σε µία λύση. Η Cisco θα ενσωµατώσει ένα στοιχείο virtualization στην 

οικογένεια εφαρµογών της για Wide Area Application Services (WAAS), γεγονός που θα 

βοηθήσει τους πελάτες να φιλοξενήσουν υπηρεσίες Windows Server 2008 στην 

υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή των υποκαταστηµάτων τους.  

Η Cisco προτίθεται να προσφέρει τον Windows Server 2008 προεγκατεστηµένο στις νέες 

virtualized εφαρµογές Cisco WAAS. Για να βελτιώσουν την αξία της λύσης αυτής, οι δύο 

εταιρείες σχεδιάζουν να δοκιµάσουν και να επικυρώσουν τις αρχιτεκτονικές που θα 

προκύψουν για την υποδοµή διασύνδεσης των υποκαταστηµάτων και να προσφέρουν 

στους πελάτες κοινή υποστήριξη. Επιπλέον, η Cisco και η Microsoft θα συνεργαστούν για 

να προωθήσουν την ενσωµατωµένη λύση σε µεταπωλητές και πελάτες, προσφέροντας 

επιχειρησιακά πακέτα και προγράµµατα marketing. 

Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες Windows Server 2008 µε τις εφαρµογές Cisco WAAS, οι 

πελάτες µπορούν να µειώσουν τον αριθµό των συσκευών και την πολυπλοκότητα της 

υποδοµής που πρέπει να αναπτύξουν και να διαχειριστούν σε υποκαταστήµατα που 

βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία. Οι υπηρεσίες Windows Server 2008, οι οποίες θα 

προσφερθούν ως τµήµα των πλατφορµών Cisco WAAS, αρχικά περιλαµβάνουν τα Domain 

Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Active Directory και 

Print Services. 

Το Cisco WAAS είναι µία λύση για την επιτάχυνση των εφαρµογών και την καλύτερη 

ρύθµιση ενός WAN, βελτιώνοντας την απόδοση οποιασδήποτε εφαρµογής βασίζεται σε 

TCP, η οποία λειτουργεί σε περιβάλλον WAN. Οι επερχόµενες υπηρεσίες Windows Server 

2008 διατίθενται µε τη σειρά προϊόντων WAAS και σηµατοδοτούν τη συνεχιζόµενη 

εξέλιξη των λύσεων Application Delivery Networks της Cisco. Οι συγκεκριµένες, 

προηγµένες λύσεις είναι σχεδιασµένες για να κάνουν το δίκτυο µία πλατφόρµα υψηλής 

απόδοσης – επιταχύνοντας και βελτιώνοντας την ασφάλεια των κρίσιµων εφαρµογών, ενώ 

παράλληλα βελτιώνουν θεαµατικά τόσο την εµπειρία του τελικού χρήστη όσο και τη 

λειτουργία της πληροφορικής υποδοµής. 
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«Η επέκταση της συνεργασίας µας µε τη Cisco όσον αφορά στις λύσεις για υποκαταστήµατα 

παρουσιάζει µία εξαιρετική ευκαιρία για τους πελάτες µας καθώς και για τη Microsoft και τη 

Cisco», δήλωσε ο Bob Muglia, Senior Vice President του τµήµατος Microsoft Server and 

Tools Business. «Οι τεχνολογίες που ανακοινώθηκαν θα συµβάλλουν στην αύξηση της 

απόδοσης και τη διαθεσιµότητα, προσφέροντας ζωτικής σηµασίας υπηρεσίες του Windows 

Server 2008 σε γραφεία που βρίσκονται σε απόσταση». 

«Η Microsoft και η Cisco συνεργάζονται σε µία κοινή αρχιτεκτονική και προσφέρουν νέα 

τεχνολογία που βελτιώνει την απόδοση και την αποδοτικότητα των εφαρµογών, οι οποίες 

πλέον φιλοξενούνται τοπικά και προσφέρονται µέσω WAN», δήλωσε ο Jayshree Ullal, 

Senior Vice President του Data Center, Switching and Services Group της Cisco. «Η κοινή 

αυτή προσπάθεια εντάσσεται στη στρατηγική Application Delivery Network της Cisco για 

παροχή ευέλικτων πόρων πληροφορικής προς τους πελάτες της». 

 

Σχετικά µε τη Microsoft 

Ιδρύθηκε το 1975. Η Microsoft είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής λογισµικού, υπηρεσιών 

και λύσεων που βοηθά τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν όλες τους τις 

δυνατότητες. 

 

Σχετικά µε τη Cisco 

Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο 

οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη 

Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.  

 


